Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening den 30. november 2005-12-06
Deltagere: Rasmus Willig, Ellinor Colmorten, Lars Damgaard, Ulrik Dyrbye, Line Brinch Jepsen,
Kirsten Meyer, Morten Jensen, Elisabeth Hultcrantz
Thomas Boje, tidsskriftet Dansk Sociologi, gav en orientering om tidsskriftet under dagsordenens
pkt. 11
1. Valg af dirigent
Morten Jensen blev valgt til dirigent indtil formanden ankom, hvorefter formand Rasmus Willig
overtog.
2. Valg af referent
Elisabeth Hultcrantz blev valgt til referent.
3. Godkendelse af forrige referat
Referat var endnu ikke udsendt – godkendes på næste møde.
4. Opdatering af hjemmeside
Formanden orienterede om at foredrag fra kongressen vil blive lagt på hjemmesiden. Honneth
har indvilliget i at lade sig optage til årsmødet – dette vil også komme på hjemmesiden.
Desuden skal hjemmesiden opdateres med medlemstal og med sociolog-profiler. Stillbilleder fra
hjemmesiden vil blive brugt som powerpoint-show til Årsmødet 2006.
5. Formandens orientering
• Medlemstallet er nu 785, der har været en tilgang på over 100 i år pga. kongressen.
Formanden vurderede, at det ikke er urealistisk at nå et medlemstal på 1.000 i 2006
• Der er nu bekræftelse på arrangementerne med Honneth den 24. og 25. februar 2006.
Programerklæring fra Institut für Sozialforschung er blevet oversat og vil blive
præsenteret. Udgifterne er foreløbig aftalt delt mellem foreningen og Reitzel.
Universitetet og Goethe Institut vil også blive søgt. Max 100-150 tilhørere til
arrangementet på Soc. Institut lørdag. Til fredagens forelæsning søges et større lokale
omkring Frue Plads.
6. Økonomi
Kirsten Meyer oplyste, at ifølge Lene El Mongy ser det fornuftigt ud, der er lige kommet
kontingentindbetalinger ind. Afrapporteringen for kongressen er også i gang, og vil være
afsluttet i næste uge.
7. Plakater
Der skal laves en ny plakat med et nyt slogan. Formanden opfordrede alle til at være kreative
mht. forslag.
8. Generalforsamling
a) lokaler: Lokale 1.18 (rummer 100-120) vil blive booket – Rasmus Willig tager sig af
bookingen
b) program: Lars Damgaards tekst vil blive redigeret og bragt i instituttets nye blad
c) Der skal være mulighed for at bestille mad til årsmødet via nettet. Line Brinch
Jepsen har fået tilbud på anretning til 40 kr. fra kantinen – andre muligheder

undersøges? Det blev foreslået, at der bestilles bord til bestyrelsen til middag et sted
i nærheden.
d) fest – det blev aftalt, at arrangementet står i Dansk Sociologforenings navn, men at
eventuelt overskud går til Sociologisk Udsyn. Line undersøger muligheder for
lokaler og musik (uden omkostninger, evt. musikanlæg, akustikken er dårlig)
e) valg
Følgende er på valg:
Ellinor Colmorten (genopstiller)
Claus Syberg Henriksen (genopstiller ikke)
Kaspar Villadsen (genopstiller ikke)
Elisabeth Hultcrantz (genopstiller)
Katrine Vitus (genopstiller)
Ole Bjerg (genopstiller)
Ulrik Dyrbye (genopstiller)
Lars Damgaard (genopstiller)
Rasmus Willig kontakter to foreslåede kandidater til de to ledige pladser.
f) SociologNyt. Skal være ude hos medlemmerne senest 14 dage før
Generalforsamlingen. Forslag skal være indsendt en måned før GF – forslag indkaldes
via hjemmesiden. Ulrik Dyrbye redigerer indkomne forslag. Rasmus Willig indkalder de
forskellige beretninger. Regnskabet for kongressen afsluttes før GF.
9. Orientering fra Nordisk Sociologforening
Der var ingen rapportering fra NS.
10. Forlag
Forlagets hjemmeside opdateres inden generalforsamlingen.
11. Tidsskriftet Dansk Sociologi
Thomas Boje orienterede:
• Artiklerne kommer, men ujævnt. Pt er der 10-12, til andre tider er der 3-4. Årligt
kommer 30-35
• Planer for årets sidste nr.: Diskussion om Bourdieu, Honneth. Gæsteredaktører Anders
Mathiesen og Rasmus Willig.
• Nr. 3 forsinket pga sygdom. Nr. 4: Bauman + yderligere tre. Beskrivelse amerikansk
sociologi
• I slutningen af 2006 planlægges nr. med Henning Beck; Samfund og seksualitet.
Desuden et nr. om mobilitet – tidsmæssigt ikke lagt fast
• Tidsskriftet får ikke så meget omtale som ønskeligt. Man planlægger en bedre
pressestrategi med pressemeddelelser fokuseret på én artikel, som er direkte anvendelig
• Hjemmesiden: Projekt om artikeldatabase – alle artikler, undtagen fra det sidste år, vil
ligge i elektronisk version
• Økonomi: En kampagne for at skaffe nye institutionsabonnenter ved udsendelse af
prøvenr. har ikke givet meget. Der satses på hen ad vejen at komme med i elektronisk
pakke, der udbydes til institutioner. Økonomien er i øvrigt rimelig takket være
underskudsgaranti fra forskningsrådet

•

Nye opgaver: Skaffe gode artikler – opfordre medlemmer o.a. til at skabe efterspørgsel
på forlkebiblioterne – et særnr. for gymnasiet (DUF) – kongressen viste stor interesse for
sygsomssociologi, kan blive temanr.

12. Eventuelt
Ellinor Colmorten har lavet en ”Introduktion til sociologi. Line Brinch Jepsen oplyste at
Sociologisk Udsyn også planlægger en essaykonkurrence, man søger midler til pengepræmier –
vil bruge bøger som 2. og 3. præmier
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 11. januar 2006, kl. 17.00

